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Milí přátelé, atletické veteránky a veteráni,
na prahu nového roku 2014 si vám dovoluji popřát mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti 

v osobním i atletickém životě. Nový rok 2014 nám přináší, stejně tak jako předcházející léta, 
mnoho startovních příležitostí jak v České republice, tak i v zahraničí.

Z těch nejvýznamnějších jsou to v rámci České republiky MČR veteránů v hale, které 
se bude konat v sobotu 15. 3. 2014 v Praze, a MČR veteránů na dráze, které se bude konat 
v sobotu 28. 6. 2014 v Děčíně. Na domácích atletických kolbištích plánujeme, jako každo-
ročně, uspořádat start našich sprinterů na 100 m na Zlaté tretře v Ostravě a start veteránských 
mílařů v běhu na 1 500 m na Memoriálu Josefa Odložila v Praze. 

V zahraničí nás v letošním roce čekají MS v hale v Budapešti a ME v tureckém Izmiru. 
I letos budeme pokračovat v účasti našeho reprezentačního týmu mužů a žen na již tradičním 
MU proti týmům Rakouska, Slovinska a Chorvatska. Organizace tohoto mezistátního utkání 
se ujali chorvatští veteráni a termín MU byl stanoven na 5. 7. 2014 v Zagrebu. Naše výprava 
pojede do Zagrebu již 4. 7. 2014 a budeme se vracet 6. 7. 2014. Podobně jako v předchá-
zejících letech se budeme snažit uhradit nominovaným reprezentantům náklady spojené s 
dopravou a ubytováním. Nominace proběhne na MČR veteránů na dráze 28. června 2014 a 
nominační listy budou předány přímo na tomto mistrovství. Novinkou v programu je gene-
rační závod sprinterských štafet, takže nás na MU pojede v letošním roce více.

Rok 2014 je pro naše veteránské atletické hnutí také velmi významný z pohledu voleb 
do představenstva SV ČAS na příští volební období 2015 – 2018. Z tohoto důvodu si vás 
opětovně dovoluji vyzvat k tomu, aby jste se zapojili do „bafuňářské“ činnosti pro české 
veteránky a veterány. Mnozí členové stávajícího představenstva SV nebudou již do příštího 
volebního období kandidovat, a proto potřebujeme pro naši činnost nové členy do vedení SV. 
Podrobné informace jsou uvedené v tomto vydání Veteránské atletiky.

Děkuji za pochopení. Na setkání s vámi na atletických závodech i mimo ně v roce 
2014 se těší

Ing. Gejza Valent, MBA
předseda představenstva SV ČAS 

VOLBY DO PŘEDSTAVENSTVA SV ČAS
Letošní rok je pro budoucnost naší organizace významný tím, že budeme volit před-

stavenstvo na příští čtyřleté funkční období 2015 – 2018. Připomeňme si, že SV ČAS je 
samostatným právním subjektem, neziskovým občanským sdružením registrovaným na MV 
pod IČO 26583453. Ve smyslu Statutu SV volby proběhnou opět korespondenční formou, 
takže každý člen bude mít příležitost využít svého práva a voleb se zúčastnit. A to nejen 
jako volič. Má současně možnost aktivně se ucházet o kandidaturu na některou z dále uve-
dených funkcí v představenstvu. Připomínáme, že SV dosud nemělo žádného profesionální-
ho pracovníka, veškerá činnost sdružení byla řízena zvoleným představenstvem složeným 
z dobrovolných funkcionářů. Ti ze svého středu volí předsedu. S ohledem na neustálý růst 
počtu členů, který se od vzniku Sdružení téměř ztrojnásobil, opětovně uvažujeme od příštího 
funkčního období o zřízení funkce sekretáře na částečný pracovní úvazek.

Výzva ke kandidatuře na funkce v představenstvu SV ČAS
Podle Statutu SV ČAS je nejvyšším výkonným orgánem sdružení devítičlenné před-

stavenstvo, které řídí činnost SV v průběhu svého čtyřletého funkčního období. Jeho práva 
a povinnosti jsou ve Statutu taxativně vymezeny. Pro řádný výkon funkce představenstva je 
nutno jmenovitě obsadit následující úseky činnosti:
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1. Mezinárodní úsek – styk s EVAA, WMA, EMG, WMG, případně s dalšími zahranič-
ními partnery

Zúčastňuje se pravidelně ME, MS, EMG, WMG a zajišťuje shromažďování, kontrolu 
a potvrzování přihlášek na uvedené mezinárodní akce. Spolu s předsedou zastupuje ČR na 
valných shromážděních EVAA a WMA, jako vedoucí teamu se zúčastňuje denních porad ve-
doucích při ME a MS. Sleduje a sumarizuje výsledky členů SV v zahraničí a předává je k pu-
blikaci ve VA. Navazuje kontakty a zajišťuje mezinárodní akce s veteránskými organizacemi 
v zahraničí. Předpokladem je znalost pravidel veteránské atletiky, přehled o její organizaci 
doma i ve světě, velmi dobrá schopnost komunikace v angličtině.

2. Úsek pro zajišťování Mistrovství ČR v atletice (v hale a venku vč. vícebojů)
V nezbytném předstihu oslovuje potenciální pořadatele, s vybranými sjednává dohodu 

o uspořádání MČR, plní funkci organizačního delegáta SV, spolupracuje s organizačním vý-
borem. Předpokladem je znalost pravidel veteránské atletiky a kontakty na atletické oddíly 
spravující stadiony v různých regionech ČR.

3. Úsek pro zajišťování Mistrovství ČR v běhu a chůzi mimo dráhu včetně vrchů a 
ultramaratónu

Navrhuje představenstvu SV vhodné pořadatele pro jednotlivé trati MČR, sjednává 
s nimi dohodu o vyhlášení vybraného závodu jako MČR a sleduje přípravu. Potřebné in-
formace předává členu představenstva delegovanému na příslušný závod. Předpokladem je 
znalost pravidel a přehled o soutěžích v běhu a chůzi mimo dráhu. Dále spolupracuje s vyda-
vatelstvím termínovky „Běhej“ a webových stránek www.behej.com.

4. Hospodaření SV 
Zpracovává rozpočet SV na běžný rok, sleduje a zodpovídá za jeho čerpání podle plat-

ných předpisů, vede pokladnu. Je ve styku s ekonomkou ČAS. Úzce spolupracuje s účetním 
a auditorem účetnictví.

5. Vedení účetnictví SV
Vede účetnictví, sestavuje uzávěrku a úzce spolupracuje s hospodářem. Předpokladem 

je znalost vedení účetnictví občanského sdružení.

6. Statistika výkonů a evidence rekordů 
Zaznamenává výkony všech veteránů ČR, zpracovává ročenky výkonů a vede evidenci 

rekordů. Spolupracuje s pořadateli MČR a sleduje správné hodnocení výkonů podle věko-
vých kategorií. Je ve styku se statistikem ČAS a předává mu přehled veteránských výkonů. 

7. Redigování a vydávání zpravodaje Veteránská atletika
Zajišťuje všechny redakční práce spojené s vydáváním čtvrtletníku Veteránská atletika 

včetně zajištění jejího tisku. Za tím účelem úzce spolupracuje se všemi členy představenstva, 
shromažďuje a rediguje podklady.

8. Vedení internetové stránky SV 
Průběžně se stará o přenos informací včetně jejich zpracování ze všech úseků činnosti 

SV na webové stránky. Úzce spolupracuje s ostatními členy představenstva a se správcem 
webových stránek ČAS. Dále zajišťuje shromažďování přihlášek na MČR v hale a na dráze, 
tvorbu startovních listin jednotlivých disciplín, spolupráci s pořádajícím oddílem na tvorbě 
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a konečné verzi výsledků z MČR v hale a na dráze. Předpokladem je znalost práce s vedením 
www stránek.

9. Externí a vnitřní propagace SV, styk s médii a sponzoring 
Zajišťuje aktivně tok informací o SV do tisku, rozhlasu a televize. Předpokladem je 

schopnost navázat osobní kontakty na jednotlivá média. Vyhledává potencionální sponzory 
pro SV a vystavuje doporučení k individuálním sponzorským smlouvám. V rámci vnitřní pro-
pagace zajišťuje návrhy a tisk diplomů, výrobu dresů SV a distribuci VA.

10. Vedení matriky členské základny
Matrikář průběžně vede evidenci členů SV, platbu členských příspěvků, na MČR v hale 

na dráze kontroluje úhradu členských příspěvků. Vede evidenci jubilantů. Připravuje adresář 
pro rozesílání VA (veteránské atletiky).

Nově zvolené desetičlenné představenstvo pak ze svého středu zvolí předsedu, který 
kromě činnosti vyplývající ze Statutu SV zajišťuje ještě následující činnosti:

 » reprezentaci SV ČAS na veřejnosti, doma i v zahraničí, v médiích atd. 
 » dobrý a co nejužší vztah SV s ČAS, EVAA a WMA
 » sjednávání dotací ČAS pro SV na zajištění všech MČR, na poštovné apod.
 » účast na valných hromadách ČAS
 » organizaci a řízení porad představenstva vč. pořizování a rozesílání pozvánek a zápisů
 » uzavírání sponzorských smluv a smluv na dary a dotace 
 » vyřizování externí a interní korespondence 
 » úzkou spolupráci a koordinaci činnosti všech členů představenstva

Auditor účetnictví - funkce mimo představenstvo
Auditor zastupuje členskou základnu a dvakrát ročně kontroluje stav účetnictví a hos-

podaření SV ČAS. V tomto směru spolupracuje s hospodářem SV. Na jednání představenstva 
je zván podle potřeby. Předpokladem je znalost vedení účetnictví organizace, případně audi-
torská činnost v oblasti ekonomiky.

Vyzýváme členy našeho sdružení, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas, své zku-
šenosti a znalosti ve prospěch veteránské atletiky, aby poslali nabídku své kandidatury na 
některou z uvedených funkcí nejpozději do 30. dubna 2014 na adresu Gejza Valent, Josefy 
Faimonové č. 25, 628 00 Brno - Líšeň

Ve své nabídce kandidatury stručně uveďte: základní osobní údaje, zaměstnání, do-
savadní funkcionářskou praxi a vlastní představu o své činnosti v rámci funkce, na niž kan-
didujete. Je rovněž třeba, aby uchazeč pracoval s PC a měl k dispozici internet (e-mail) a 
mobilní telefon.

Kandidátní listina s vámi poskytnutými údaji bude zveřejněna ve stručné formě 
na volebním lístku ve VA č. 2/2014, včetně podrobných pokynů k jeho správnému vyplnění. 
Vámi vyplněné volební lístky budou přijímány do uzávěrky voleb stanovené na 31. srpna 
2014. Rozhodující je datum poštovního razítka. Urna k odevzdání volebních lístků bude rov-
něž k dispozici u prezentace při MČR v atletice v Děčíně 28. června letošního roku.

Výsledky voleb budou zveřejněny po vyhodnocení volebních lístků představenstvem 
ve VA č. 3/2014. Odstupující a nově zvolené představenstvo se pak sejdou na společném 
zasedání na podzim letošního roku.
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Mimo rámec nadcházejících voleb hledáme rovněž pracovníka zapáleného pro vete-
ránskou atletiku na funkci sekretáře našeho Sdružení. Jeho předpokládaná funkční náplň 
vychází z rostoucích organizačních nároků na zajištění naší další úspěšné činnosti. Bude 
se podílet na práci jednotlivých úseků představenstva, jejíž rozsah bude upřesněn po osob-
ním projednání. Na tuto funkci bude provedeno výběrové řízení z řad zájemců, kteří se na 
tuto pozici přihlásí do 30. 4. 2014 předsedovi SV ČAS Gejzovi Valentovi na adresu: Josefy 
Faimonové č. 25, 628 00 Brno nebo e-mail: gejza.valent@gmail.com. Předpokládaná náplň 
práce sekretáře SV je následující.

Sekretář SV – náplň práce
Zajišťuje styk s členskou základnou SV, vede na PC evidenci členů, úhradu členských 

příspěvků, evidenci jubilantů. Připravuje adresář pro rozesílání Veteránské atletiky. Spolu-
pracuje úzce s předsedou SV a ostatními členy představenstva. Zúčastňuje se zasedání před-
stavenstva, není však jeho členem. Při MČR v hale a na dráze spolupracuje při prezentaci 
závodníků, při kontrole členství a úhrady členských příspěvků.

Dále zajišťuje hospodaření SV. Ve spolupráci s předsedou SV připravuje rozpočet na 
běžný rok a zodpovídá za jeho čerpání podle platných předpisů. Vede pokladnu SV a je ve sty-
ku s ekonomem ČAS. Administrativně zajišťuje přihlášky na ME, MS, EMG a WMG (rozesílá 
podklady a formuláře přihlášek, sestavuje soupisku, kontroluje startovné, připravuje podklad 
k převodu startovného na pořadatele).

Předpokladem výkonu funkce je znalost administrativní činnosti, přístup na internet a 
e-mail, částečná znalost anglického jazyka, znalost pravidel veteránské atletiky a časová fle-
xibilita. Jeho činnost bude finančně ohodnocena částkou 4.000 Kč měsíčně z prostředků SV. 

Představenstvo SV ČAS

Pár souhrnných čísel o členské základně našeho veteránského sdružení 
Ke konci roku 2013 naše sdružení  evidovalo 888 aktivních členů s řádně zaplacený-

mi příspěvky. Z toho 730 mužů a 158 žen. Nejpočetněji je zastoupená věková skupina 60-65 
let, kterou reprezentují především muži. Ženy jsou nejpočetnější  ve věkové skupině 40-45 
let. Věříme, že naše řady atletů – vetránů se budou i nadále rozšiřovat. 
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Aktualizace osobních dat členů sdružení
Všem našim členům zasíláme pravidelně 4x ročně zpravodaj VA. Bohužel se nám 

množí případy, kdy se pošta vrací jako nedoručitelná, neboť se adresát odstěhoval. Prosím 
Vás tedy o bezprostření hlášení všech změn týkajících se adres jak poštovních, tak i mai-
lových včetně telefonních kontaktů. 

Změny zasílejte nejlépe elektronicky na adresu: veteranskamatrika@gmail.com nebo 
na adresu Jan Čapková, Listopadová 510, 190 12 Praha 9 (prosím ne doporučeně). 

V mnoha případech však VA nedošla, přestože adresa byla správná. Buďte trpěliví, 
zásilka někdy „cestuje“ opravdu dlouho. Pokud nastane tato eventualita, obraťte se prosím 
na Mgr. Helenu Fanturovou, e-mail: helena.fanturova@seznam.cz, jen v nutném případě na 
telefon 731 237 827. VA vám bude zaslána znovu. Prosíme o zpětnou vazbu, že podruhé 
zásilka dorazila. 

Děkujeme J.
Jana Čapková, matrikářka SV ČAS

Helena Fanturová, členka představenstva SV ČAS zodpovědná za distribuci VA

Máš zaplacené členské příspěvky na tento rok?
Tento dotaz jsem nucena opakovat v prvním čísle VA již několik let za sebou. Je tomu 

tak i letos a nemějte mi to prosím za zlé. Mnozí z vás potřebují impulz, aby se probudili ze 
zimního spánku.

V prosincové Veteránské atletice byla výzva k placení členských příspěvků na rok 
2014 a přiložená složenka. Jejich výše byla stanovena na 300,- Kč. 

Pokud sis odpověděl kladně na úvodní otázku, nemusíš dále číst. Ale budou tací, kteří 
opomněli a příspěvek Kč 300,- dosud neposlali. Toto první číslo VA je má upozornit, aby tak 
co nejdříve učinili, protože další výtisk VA již ve schránce nenajdou.

Prosíme, abyste členský příspěvek ve výši Kč 300,- zaslali převodem nebo vkladem na 
účet SV ČAS v ČSOB číslo 175196236/0300. Při platbě příspěvku nezapomeňte uvést své 
rodné číslo jako variabilní symbol a hůlkovým písmem čitelně jméno! To platí i v případě, že 
posílá/převádí platbu jiná osoba, která však musí uvést tvoje jméno a tvé RČ! V opačném 
případě nám velmi (a často!) motáte hlavu při identifikaci plátců.

Občas se stává, že nejsme schopni platbu identifikovat. Buď není uveden variabilní 
symbol (rodné číslo) a i jméno je napsané nečitelně. U složenek jména čte stroj a vězte, že 
mnohdy z toho vyjdou pěkné zkomoleniny! Také se stalo, že plátce vůbec neznáme, pravdě- 
podobně platil za někoho. Pak se lehko stane, že tito členové jsou vedeni v neplatičích a 
nedostávají náš zpravodaj Veteránskou atletiku. 

Miloslava Ročňáková – hospodářka SV

Šest nových halových rekordů v německém Chemnitz 
Tak jako každým rokem, i letos naši veteráni zahajovali halovou sezónu na již tradič-

ním veteránském mítinku v německém Chemnitz. Přes nepřízeň počasí se nás sešlo třináct. 
Tato výprava uskutečnila 44 startů a získala 38 medailí, z toho 20 zlatých!!! O vysoké kvalitě 
výkonů svědčí i šest nových rekordů.  Nejhodnotnějším výkonem byla výška Jaroslava Lo-
rence v kategorii M 60, který výkonem 171cm zlepšil starý rekord o 14cm, což je v přepočtu 
234cm! Dalšími, velmi úspěšnými účastnicemi naší výpravy, byly Anna Klausová a Slávka 
Ročňáková, každá se čtyřmi zlatými a dvěma rekordy. Šestý rekord v trojskoku vytvořila 
Dana Dvořáková, která se zlepšila o 72cm.  
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O úspěšnosti naší výpravy vypovídá následující přehled výsledků
M 30 Elbl Miroslav koule 2. 10,86
M 40 Němec Pavel 60m 2. 8,70 dálka 2. 473

koule 2. 9,23 trojboj 1. 1370b
M 40 Smělý Jaroslav výška 1. 156 koule 1. 12,33
M 40 Vrátný Kamil 60m 1. 8,31 200m 1. 26,79

dálka 1. 570
M 55 Čech Oto 60m 1. 8,52 200m 3. 28,86

dálka 2. 453 trojboj 2. 1884b.
koule 5. 8,79

M 60 Lorenc Jaroslav výška 1. 171
M 60 Zedník Jan 60m 3. 9,17 200m 3. 31,20

koule 2. 9,29
M 75 Vonášek Josef 60m 2. 10,24 koule 4. 7,75

dálka 2. 358 trojskok 2. 8,00
výška 2. 120 trojboj 2. 1905b.

M 80 Matzner Karel 60m 2. 12,50 dálka 1. 272
koule 1. 9,01 trojboj 1. 1604b

Ž 40 Bouchnerová Alena 60m 5. 10,02 dálka 4. 357
koule 4. 7,11 trojboj 3. 1023b.

Ž 40 Dvořáková Dana 60m 4. 9,27 200m 2. 31,31
trojskok 1. 9,63

Ž 65 Ročňáková Milosl. 60m 1. 11,44 dálka 1. 262
koule 1. 7,08 trojboj 1. 1015b.

Ž 70 Klausová Anna 60m 1. 11,23 dálka 1. 275
koule 1. 5,48 trojboj 1. 1026b.

Josef Vonášek

Termínovka veteránů 2014 - MČR, ME, MS, MU
(MČR mimo dráhu vyznačeny tučně)

so 15. 3. MČR v hale viz. propozice Praha Olymp
24.-30. 3. MS v hale viz. propozice Budapešť (Maďarsko)

so 12. 4. MČR v silniční chůzi M 10km, 
Ž 10km Poděbrady

so 12. 4. MČR v ultramaratonu
47. roč. Brdské stezky 50 km KČT Sokol, 

Mníšek pod Brdy

so 12. 4.  MČR v krosu
20. roč. Běhu Hrádkem

M 8,8 km, 
Ž 6,6, km TJ Spartak, Třebíč

ne 25. 5. MČR v půlmaratonu
40. roč. Ceny Nasavrk půlmaraton Nasavrky

po 9.6 21. ročník Memoriálu
Josefa Odložila 1 500 m Praha, 

stadion Juliska 

so 14. 6. ME v běhu do vrchu vrchy Nová Ruda – Ludvíkovice 
(Polsko)
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so 28. 6. MČR na dráze viz. propozice Děčín
17. 6. Zlatá tretra 100 m Ostrava

so 5. 7.
Mezistátní utkání 
Rakousko - Chorvatsko - 
Slovinsko - ČR

viz propozice Záhřeb

so 27. 7. MČR v maratonu
7. roč. Zátopkova týdne maraton Praha, Stromovka

22.-31. 8. ME na dráze viz. propozice Izmir (Turecko)

ne 24. 8. MČR v běhu do vrchu
10. roč. Slopenské 10

10km/380m 
přev. Slopné u Luhačovic

so 6. 9. MS v běhu do vrchu Telfest (Rakousko)

so 4. 10.
MČR na 10 km
31. roč. Běhu městem 
Valašské Meziříčí

10 km Valašské Meziříčí

Vyhodnocení výsledků z MČR veteránů v atletice v hale a na dráze 
v 5-ti letých kategoriích 

Představenstvo SV ČAS projednalo podnět člena SV ČAS Jaroslava Smělého se žá-
dostí o změnu vyhodnocení výsledků MČR veteránů v hale a na dráze po 5 -ti letých kate-
goriích. Tento podnět podepsalo 91 členů SV ČAS se zaplacenými příspěvky SV ČAS na 
rok 2013. K zaslanému podnětu zaujalo představenstvo SV ČAS následující stanovisko:

a. představenstvo SV ČAS považuje stávající systém vyhodnocování výsledků prvních tří 
závodníků v každé disciplíně podle jednoletých koeficientů na MČR v hale za nejvíce 
objektivní a nebude na něm nyní ani v budoucnu nic měnit,

b. představenstvo SV ČAS opakovaně řeší na svých zasedáních důstojnost vyhlašovacích 
ceremoniálů nejlepších závodníků na MČR v hale a na dráze, protože mnozí z vás se 
z různých důvodů nedostavují na vyhlašování výsledků na těchto mistrovstvích, a to i 
přesto, že v rámci MČR probíhá „ jen“ 40 vyhlašovacích ceremoniálu (20 disciplín u 
mužů a 20 disciplín u žen),

c. vyhlašování výsledků na MČR v hale a na dráze v 5-ti letých kategoriích tak není reálné 
nejen z pohledu zajištění jeho důstojnosti, ale zejména z časového hlediska, protože 
v rámci jednodenního MČR v hale a na dráze by se počet vyhlašovacích ceremoniálů při 
plném obsazení všech kategorií blížil až k číslu 440, což z časového hlediska představu-
je i při jen 50 % obsazení všech kategorií cca 8 hodin,

d. vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představenstvo SV ČAS rozhodlo, že podnět 
Jaroslava Smělého k vyhodnocení výsledků v 5- ti letých kategoriích vyřeší zasíláním 
diplomů všem atletickým veteránům a veteránkám, kteří se umístí na prvních třech mís-
tech ve své věkové kategorii, po ukončení MČR v hale nebo na dráze na jejich domácí 
adresu. 

Za představenstvo SV ČAS: Gejza Valent
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Pravidla soutěží WMA (World Masters Athletics)
WMA je mezinárodní organizace, která ve spolupráci s IAAF podporuje a propaguje 

atletiku pro veterány (Masters) po celém světě. WMA sdružuje k 1. 1. 2014 151 členských 
zemí z 212 začleněných do IAAF, které přísluší do šesti regionů: Afrika 21 (z 53), Asie 24 
(ze 45), Evropa všech 50, Severní a Střední Amerika s Karibikem 23 (z 31), Oceánie všech 
20, Jižní Amerika všech 13.

Tato pravidla byla vydána v příručce WMA (Handbook-Manuel-Handbuch-Manual 
2011-2013), do níž byly zahrnuty změny a doplňky schválené valným shromážděním (Gene-
ral Assembly WMA) při mistrovství světa WMA 2011 v Sacramentu.

Příručka WMA obsahuje tyto kapitoly: Přehled řídících orgánů a činovníků WMA; 
Stanovy WMA (Constitution); Správní řád (Bye-Laws); Pravidla soutěží WMA (WMA Ru-
les of Competition); Přílohy pravidel soutěží A-K (Appendix A-K); Přílohy antidopingových 
předpisů L a L1 (Appendix L, L1 WMA Anti-Doping Rules); Historie WMA.

Pro snazší použití jsou Pravidla soutěží WMA (tj. výjimek z pravidel IAAF) sestavena 
tak, aby jejich číselné označení korespondovalo s číselným systémem soutěžních pravidel 
IAAF. Obsahují úpravy, doplňky a změny pravidel IAAF pro soutěže veteránů. Všechny 
ostatní články pravidel atletiky IAAF zůstávají v platnosti i pro veterány. Pravidla se aktua-
lizují pravidelně v dvouletých cyklech.

Do češtiny jsou přeloženy kapitoly: Pravidla soutěží WMA a Přílohy pravidel A – K. 
Podkladem pro překlad byl anglický originál s přihlédnutím k německé verzi, neboť obě 
mutace se v drobných detailech, byť nepodstatných, poněkud liší. Technické a konstrukční 
údaje (náčiní apod.) v připojených přílohách byly ponechány bez překladu.

Ing. Karel Matzner

Aktualizace „Pravidel soutěží WMA“ - platnost úprav od 1. 1. 2014
Valné shromáždění WMA, které se konalo u příležitosti MS v Porto Alegre, přijalo 

následující změny a doplňky pravidel atletiky pro pořádání soutěží veteránů:
Článek 100, paragraf 100.2:

znění se doplňuje o větu „Jakékoliv úpravy technických pravidel vstupují v platnost 1. 
lednem následujícího roku, pokud nebude zvlášť stanoveno jinak“.
Článek 110, paragraf 110.2 byl schválen v novém znění:

Představenstvo WMA jmenuje vrchního rozhodčího pro bezpečnost (Safety Director). 
Ten pak určí jednoho nebo více bezpečnostních rozhodčích (Safety Officer) oprávněných 
stáhnout ze závodu každého atleta, jehož další pokračování v soutěži by mohlo – podle názoru 
bezpečnostního rozhodčího – ohrozit atletovo zdraví nebo bezpečnost ostatních soutěžících.

Bezpečnostní rozhodčí (Safety Officers) smějí vykonávat své pověření prostřednictvím 
svých zástupců. Vrchní rozhodčí pro bezpečnost (Safety Director), bezpečnostní rozhodčí 
(Safety officers) a každý jejich zástupce (Deputy) musí být viditelně označeni.
Příloha A, odst. 2 – Implements / Náčiní (str.13)

Změna váhy oštěpu pro kat. W60-74: zvýšení z 400g na 500g  
Příloha A, odst. 3 – Shot Put / Koule (str. 13)

Sjednocení max. rozměru koule pro všechny kategorie – mužů na 130 mm
           –  žen   na 110 mm

Příloha A, odst. 4 – Discus / Disk (str. 13)
Stanovení průměru disku (Outside diameter of metal rim): 182 mm 

Za správnost: Ing. Karel Matzner
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Informace k 19. Mistrovství Evropy v Izmíru 
Termín ME: 22. - 31. 8. 2014

Disciplíny stadionové: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, 80/100/110 
m př., 200/300/400 m př., 2000/3000 př., 5000 m ch., výška, dálka, tyč, trojskok, koule, disk, 
oštěp, kladivo, břemeno, vrhačský pětiboj, sedmiboj/desetiboj, 4 x 100m, 4 x 400m

Disciplíny mimo dráhu: maraton, 10 km chůze Ž, 20 km chůze M

Startují: muži a ženy v pětiletých kategoriích, pro zařazení do kategorie je rozhodující věk 
k 22. 8. 2014. Podmínkou startu je členství v národní veteránské organizaci, u nás v SV ČAS.

Způsob přihlášení ke startu na HMS: 

a/ on-line s přímou platbou startovného pořadateli do 10. 6. 2014
b/ klasické vyplnění tiskopisu s úhradou startovného na účet SV ČAS do 30. 5. 2014 

Pro on-line přihlášení najdete veškeré informace na internetových stránkách pořadatele 
www.evacs2014izmir.com. Platbu startovného včetně poplatku 10 EUR pro SV ČAS uhradí 
závodník přímo svou kreditní kartou. Tuto formu přihlášky a platby doporučujeme a pre-
ferujeme. 

Kopii přihlášky zašlete mailem předsedovi SV na níže uvedenou adresu, bez jehož ověření ji 
pořadatel neakceptuje. Je také podkladem k sestavení soupisky startujících za ČR.

Klasické papírové přihlášení tiskopisem je na ústupu, použijte jen v nezbytných přípa-
dech! Je třeba si stáhnout formulář z internetu pořadatele. Pokud nemáte přístup na internet, 
tiskopis si vyžádejte.  

Vyplněnou přihlášku s fotokopií pasu nebo OP (k ověření kategorie) a fotokopií dokla-
du o úhradě startovného zašlete nejpozději do 30. května 2014 na níže uvedenou adresu 
předsedy SV. Později zaslané nebo neúplné přihlášky nebudou přijaty a vyřízeny. 

Papírové přihlášky SV ČAS ověří a zašle v termínu pořadateli spolu se startovným, které 
v tomto případě přihlášení činí: příplatek pořadatele za papírovou přihlášku 280 Kč, regist-
rační poplatek SV ČAS 280 Kč, registrační poplatky a první disciplína 1400 Kč, nebo regist-
rační poplatky 1. víceboj 1540 Kč, 2. víceboj 620 Kč, každá jiná disciplína 510 Kč, 

Úhradu startovného podle počtu disciplín proveďte vkladem nebo převodem na účet SV ČAS 
u ČSOB č. 175196236/0300, s uvedením variabilního symbolu (datum narození) a jména 
startujícího. 

Adresa předsedy SV ČAS k zaslání přihlášek ke startu na HMS:
Ing. Gejza Valent, J. Faimonové 25, 628 00 Brno - Líšeň
e-mail: gejza.valent@gmail.com 

Studio Sláva připravuje letecké zájezdy na ME do Izmíru:
na celé MS v termínu 20. 8. – 2. 9. 2014 
na 1. polovinu MS  20. – 26. 8. 2014
na 2. polovinu MS  26. – 2. 9. 2014
Podrobnosti sdělí všem zájemcům na základě předběžné přihlášky

Slávka Ročňáková
e-mail: matzner@volny.cz
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Ročenka veteránů v roce 2013
Bývá zvykem, že s 1. číslem Veteránské atletiky vychází „Ročenka výkonů veteránů“. 

Omlouváme se, ale v letošním roce se sešlo nebývalé množství dat, které nebylo možné do 
uzávěrky 1. čísla VA 2014 zpracovat. Uvedená ročenka bude proto distribuována ve 2. půlce 
května s 2. číslem VA 2014. 

Všem se tímto omlouváme a děkujeme za pochopení.

Blanka Šreinová, členka představenstva SV ČAS

Z vašich dopisů ...

Chemnitz 7. 12. 2013
Na veteránský mítink v Chemnitzu jsme se chystali již nějaký ten rok. Jelikož zranění 

si nevybírají, tak konstelace hvězd vyšla až na letošek a to jen pro Danu, Kamila a naši foto-
grafku Lucku. Zdařilé závody jsme příjemně spojili s výletem do Krušný hor.

Předpověď počasí o tom, že do Čech vtrhne sněhová bouře s větrem, se doslova a do 
písmene vyplnila hlavně téměř v cíli naší cesty - v Krušných horách. V pátek vpodvečer 
jsme si nejprve mysleli, že předpověď poněkud přeháněla, cesta z Prahy až do Chomutova 
byla celkem klidná. V Chomutově ale začalo přituhovat – na hranici města před nájezdem na 
obchvat nás zastavili strážníci, že silnice nahoru je uzavřená a musíme tedy jet jinudy. Kamil 
pohotově vyťukal na navigaci „Výsluní“ a jeli jsme. Stále nás „navigační slečna“ nabáda-
la, že musíme odbočit doprava. Nakonec ji Kamil poslechl a v Prunéřově zahnul doprava. 
Chvíli jsem nechápavě pátrala z okénka a ve chvíli, kdy jsme míjeli letní koupaliště, jsem si 
uvědomila, že tudy jezdím v létě (!) na kole na Celnou. Jen jsem utrousila poznámku, že tudy 
to asi v těchto podmínkách nevyjedeme, že zde není pořádná silnice a Bůh ví, co nás čeká 
výš! No, jeli jsme, silnice byla bílá jako peřina, okolní krajina taky a hustě sněžilo. Projížděli 
jsme lesem, nikde ani noha, i srnky byly kdesi schované. Chvílemi nebylo vidět ani na krok. 
S výškou sice sněhu přibývalo, ale před větrnými poryvy a případnými závějemi nás chránil 
les. Závěje i s vichřicí a sněhovou bouří jsme si vychutnali ve chvíli, kdy jsme vyjeli z lesa 
na volné prostranství. Na Výsluní už to však byl jen kousek a my jsme dorazili do cíle, kde 
jsme měli objednaný penzion, a kde na nás čekala další část české výpravy - Pepa Vonášek, 
Anička Klauzová, Honza Zedník, Blanka Šreinová, Slávka Ročňáková a Karel Matzner. I oni 
měli bohaté „akční“ zážitky z cesty.

Ani jsme nevybalili, jen jsme hodili tašky na pokoj, Lucka nastartovala foťák a rychle 
jsme se šli projít po Výsluní, abychom si užili „Ladovské zimy“. Zima byla opravdová, závě-
je sněhu, chumelilo jak v těžítku. Udělali jsme několik fotografií a se zasněženým foťákem a 
sněhem za krkem jsme se vrátili za ostatními. Dali jsme si něco málo teplého do bříška, čaj, 
grog, svařák.

Ráno jsme museli s ohledem na počasí vstát dříve, rychle se nasnídat, najít a vyhrabat 
auta. Pro jistotu vyjížděla všechna tři auta z Výluní najednou, kdyby bylo potřeba někomu 
pomoct. Ukázalo se, že to bylo prozíravé, neboť první auto ve sněhové bouři a v bílé tmě 
zajelo do protisměru do asi dvoumetrové závěje. Kdo mohl, vyběhl na pomoc a auto bylo 
vzápětí vysvobozené a mohli jsme jet dál.  Sníh stále hustě padal a chvílemi nebyly vidět ani 
koncová světla auta před námi, natož cesta. Serpentýny dolu a hned nahoru přes Celnou byly 
malým oříškem, ale na hlavní tah a přes Horu Svatého Šebestiána na německou stranu jsme 
se dostali bez nesnází. 

Do Chemnitzu jsme dorazili necelou hodinu před startem první disciplíny, zaregist-
rovali jsme se, vyzvedli si startovní čísla a našli šatnu. Rozcvičovali jsme se v krásném 100 
metrovém tunelu a pak rychle do haly. Odprezentovat se a poslouchat, ve kterém rozběhu 
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běžíme. Jenže nejsme v Čechách a tak rozhodčí nečetli jména, ale startovní čísla. Čísla byla 
trojmístná a tak v jejich „haťpatilce“ se hromada čísel stávala absolutně chaotická. Rozhodčí 
byli striktně přísní a okamžitě dávali za ulité starty karty! Šedesátku jsme si zaběhli celkem 
v klidu, Kamil se ale cítil hodně ospale a v jednom kuse zíval. Proto ho mile překvapilo, že 
hned po startu soupeřům utekl a průměrným časem 8,31 získal zlatou medaili. Já jsem si 
naopak v blocích dala standardně dvacet, a tak čas 9,27 byl též průměrný. Pak následovala 
dvoustovka, kde byly trochu zmatky na startu, ale vše nakonec klaplo a časem 31,31 jsem 
si udělala nový halový osobní rekord. Kamil se v tu dobu pokoušel o skok daleký a opět ne-
zklamal a první dva pokusy přešlápl, i když si rozběh vždy posunul o půl stopy – marně, zase 
se zvedl červený praporek. Ve třetím pokusu se raději podíval na prkno a skočil „zajišťovák“ 
551 cm, další dva pokusy byly 570 cm a 556 cm. Poslední pokus již kvůli únavě ani nedokon-
čil a dopadl do písku do stoje, ale i tak to bylo 537 cm. Než si stačil vysypat z treter písek a 
vydechnout, tak ho nahnali do bloku na 200m, takže závod musel rozběhnout volněji. I tak to 
ale stačilo na vítězství a nový halový osobní rekord 26,79 s tím, že si Kamil myslí, že měl na 
lepší čas. Nakonec mě čekal ještě trojskok, takže jsem si naměřila rozběh a šetřila sil. Již na 
posledním tréninku mi to lítalo nějak daleko a tak jsem si říkala, že by to mohlo vyjít. Prvním 
pokusem 935 cm jsem skoro vyrovnala osobák, druhým pokusem jsem dala neuvěřitelných 
963 cm a pak následovala vyrovnaná série 945 cm, 930 cm, přešlap a na závěr již unavený 
poslední výkon 922 cm. A tak s velkou radostí ze svého velkého osobního rekordu jsem si šla 
pro zlatou medaili v této disciplíně. 

Halové veteránské závody v Chemnitzu byly velmi dobře připravené a bylo vidět, že 
organizátoři pracují s přehledem i nadhledem. My jsme se ještě na závěr podívali na úcty-
hodné zápolení s výškařskou laťkou, které předvedl Jarda Lorenc, a po přepočítání medailí 
jsme se vydali unavení směrem k domovu. Cesta byla již dobrá a tak jsme se dostali do Prahy 
celkem slušně. Děkujeme i fotografce Lucce za pěkné momentky a fotodokumentaci celého 
výletu. Fotky jsou ke zhlédnutí opět na stránkách http://danone71.rajce.idnes.cz/

Dana Dvořáková

Bernartice, prosinec 2013
Ahoj Gejzo,
moc děkuji za tvé blahopřání k mým 65. narozeninám. Oceňuji tvé celoživotní výkony 

a vážím si tvé současné aktivity ve Sdružení veteránů ČAS. Jelikož i ty jsi letos překonal 
šedesátiletou životní metu, která je vlastně i pro diskaře určitým symbolem, přeji ti pevné 
zdraví, pohodu a sílu do dalšího života a tvé záslužné činnosti ve prospěch nás, veteránů 
ČAS, s úctou

JUDr. Jiří Němec

Dne 15. ledna 2014 
Milí přátelé,
děkuji za blahopřání českých veteránů k 60. Já jsem se už v minulém létě rozhodl po 

5 letech velmi intenzívní atletiky skončit. Nejsem zraněný a ani ne nemocný. Nadále trénuji, 
ale ne tak intenzívně a jen pro fitness. Rád bych poděkoval za umožnění účasti na mist-
rovstvích a hlavně na Zlaté tretře. To byly pro mě velké zážitky, které nikdy nezapomenu. 
Přeji všem veteránům a veteránkám nadále mnoho úspěchů a hlavně zdraví. Rád bych zůstal 
členem a tak alespoň s každoročním příspěvkem podporoval aktivity českých atletických ve-
teránů. S pozdravem

Hanuš Rohan
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Jubilanti  1. čtvrtletí 2014

35 let:  Ing. Jan Vachata z Rožmitálu, Tomáš Černý z Kopřivnice, 

40 let:   Mgr. Ph.D. Martin Sebera z Tišnova, Tomáš Veber z Železnice, Dušan 
Podroužek z Frýdlantu, Ondřej Čáp z Dobrušky, Jana Čapková z Prahy, Milan 
Muzikář z Lysé nad Labem, 

45 let: Vít Malík z Borovan, Ing. Jiří Šigut z Ostravy, Mgr. Petr Juliš z Pardubic, 
Anna Krátká ze Svitav, Tomáš Prošek z Prahy, 

50 let: Ing. Eva Klampflová z Vrchlabí, Ing. Jana Smrčková z Domašova, Ing. Michal 
Kasan z Prahy, Bc. Radek Kopecký z Olomouce,  

55 let: Luděk Záruba z Prahy, Emilie Jašarová z Rudolfova, Josef Drábek z Čerčan, 
Ing. Aleš Ličman z Hranic, František Stratil z Chotěboře, 

60 let: Hanuš Rohan z Kolína nad Rýnem, PaeDr. Jitka Vindušková z Prahy, Zdeněk 
Krajč z Trutnova, Ing. Svatomír Svatoň z Chrudimi, Pavel Michalovič z Lan-
škrouna, Ing. Stanislav Tománek z Kamenice nad Lipou, Jan Rock z Prahy,  

65 let:  Zdeněk Kordina z Liberce, RNDr. Csc. Ivan Kopeček z Brna, 

70 let: Petr Čech z Prahy, Rudolf Homolka ze Sedlčan, Milena Hovorková z Prahy, 
Emil Palguta z Dobrušky, Vladimír Novotný z Litomyšle, Ing. Otakar Pa-
chmann z Prahy, Jiří Plecháček z Mělníka, Milada Schreibmeierová z Třeboně, 
Manfred Krassa z Chodova u Karlových Varů, 

75 let:  Josef Kremlík z Náchoda, 

80 let:  Dr. Josef Zlatníček z Poděbrad, 

85 let:  Mgr. Pavel Jílek z Prahy, Josef Klok z Hradce Králové, Ing. Karel Matzner ze 
Zvole u Prahy, Ing. Jiří Šarbort z Pardubic, 

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho sportovních úspěchů.

 Jana Čapková, matrikářka SV ČAS


